
TÓTH LÁSZLÓ 

A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS TERJEDELME A MAGYAR 
JOGTÖRTÉNETBEN∗ 

BEVEZETÉS 

A választottbíráskodás az ún. alternatív1 vitarendezési módszerek (Alternative 
Dispute Resolutions, a nemzetközi irodalomban bevett rövidítéssel élve: ADR) egyi-
ke, és mind nemzetközi szinten, mind Magyarországon ezek legelterjedtebb válto-
zata. Ebben a tanulmányban a hazánkban is egyre nagyobb teret nyerő intézmény 
magyarországi történetét kívánom bemutatni abból a nézőpontból, hogy milyen 
típusú ügyeket lehetett jogszerűen választottbíróságok elé vinni: az ügykör összeté-
telét és változásait. Ennek bemutatása mellett időnként kitekintek a 
választottbírósági fórumrendszerre is, mivel ez legtöbbször bizonyos speciális ügy-
típusok mentén alakult. Néhány helyen a témához való kapcsolódása okán említést 
fogok tenni a konkrét választottbírósági eljárás alapját jelentő jogügyletekről is, de 
ezekkel részletesen itt és most nem foglalkozom. 
Az idődimenziót tekintve az áttekintés fókuszpontjába a 19. század második fe-

létől napjainkig tartó időszakot helyeztem. A célom ezzel az áttekintéssel a 
választottbíráskodás mai hazai helyzetéhez vezető folyamatoknak a bemutatása, és 
a jelzett időszak az, amelyik a leginkább érezhetően formálta az intézmény jelenét, 
ez takarja a mai helyzet közvetlenebb előzményeit. Emiatt bár a fonalat a legré-
gebbi magyar jogtörténeti emléknél veszem fel, de részletesen csak az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc utáni időszakot tárgyalom. Mivel a történetet napja-
inkig vezetem, így néhány vonatkozásban értelemszerűen a jelenről is említést 
fogok tenni. 

A KEZDETEKTŐL A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉIG  

A magyar jogtörténetben az arbitrárius gondolat legrégebbi – írásos – megjelenési 
formáját Szent Istvánnál találjuk: méghozzá II. decretumának 16. cikkében, egy 
büntető tényállás kapcsán. Azonban ehhez a rendelkezéshez Fabinyi Tihamér hoz-
záfűzi: „a választott bírák eredetileg nem ítélkezésre hivatott ’bírák’, hanem csupán 
egyeztetők, békéltetők voltak…”.2 A választottbíráskodás lényegének is megfelelő 
első törvényi szabályozással a 12. században találkozhatunk.3 A 13. századtól be-
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vett volt az ún. „fogott bírák” intézménye. E bírák a felek megállapodása alapján 
jártak el, és erre mindazon vitás ügyekben lehetőségük volt, amelyeknek tárgyai 
felett a felek szabadon rendelkeztek. Fabinyi Tihamér ehhez még hozzáteszi azt is, 
hogy: „Nemcsak egyszerübb, kétségtelenül a felek szabad rendelkezése alá tartozó 
perekben, hanem a legkülönbözőbb sulyos ügyekben is itéltek…”.4  
A választottbíráskodás tehát már a középkor joggyakorlatában is érzékelhető 

szerepet játszott. Az intézmény – az ismert történelmi körülmények között is – 
fokozatosan tovább erősödött. Jogi elismertségének magasabb szintjét jelzi, hogy a 
17-18. században már keletkeztek olyan törvényeink is, amelyek a választottbírói 
ítéletet a rendes bírói ítélettel egyenrangúnak tekintették.5 A 19. század elején a 
gyakorlatban „a választottbírósági szerződéssel főként a bérleti, illetve a kölcsön-
szerződésekben találkozhatunk.”6 

AZ ARANYKOR: A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉTŐL A MÁSODIK 
VILÁGHÁBORÚIG 

A 19. század második felétől a 20. század közepéig tartó időszakot a magyar 
választottbíráskodás „aranykorának” tekinthetjük.7 Fontos szerepet játszott ebben 
a mindenkori állami bírósági rendszer működési problémái és leterheltsége mellett 
az is, hogy 1849 után az osztrák kormányzat a birodalomban, így Magyarországon 
sem tudta, és egy idő után nem is akarta megállítani a gazdasági átalakulás, a kapita-
lizálódás folyamatát. Az pedig történelmi tény, hogy a gazdasági-kereskedelmi fej-
lődésből származó, növekvő számú és speciálisabb szakértelmet is igénylő jogviták 
igénylik az alternatív vitarendezési utat. Ehhez kapcsolódóan Ausztria is igyekezett 
hazánkban támogatni és erősíteni a náluk – és nálunk is – erős gyökerekkel rendel-
kező intézményt. A választottbíráskodás igazi fejlődése azonban a Kiegyezést kö-
vetően, a gazdasági viszonyok stabilizálódása és gyors fejlődése nyomán indult el.  

AZ ARBITRÁLHATÓ ÜGYEK KÖRE 

Mindezt nyomon követhetjük az arbitrálható (választottbíróság által jogszerűen 
elbírálható) ügyek körének jogi rendezésében is. A neoabszolutizmus korában 
született az 1852. évi ún. ideiglenes perrendtartás8, mely érthető módon az osztrák 
szabályozási mintát követte, így a német szemlélet hatása alatt rögzítette a 
választottbírói út terjedelmét, az igénybe vehetőség határát. Eszerint „a felek jog-
ügyeiket csak annyiban bocsáthatják közmegegyezéssel választottbíró döntése alá, 
amennyiben azok iránt intézkedni szabad hatalmuk van s a törvények szerint 
egyezséget kötni képesek”. Ez utóbbi kritérium gyökere a német jogfelfogás azon 
eleme, mely szerint a választottbíráskodás egyik alapját jelentő ún. 
választottbírósági szerződés (compromissum) magánjogi szerződés, méghozzá anyagi 
jogi egyezség. Az egyezségkötés azonban tartalmilag szűkebb kört jelent, mint a 
felek szabad rendelkezési jogosultsága. Utóbbi ugyanis nemcsak egyezségkötésben 
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nyilvánulhat meg, de magában foglalja a teljes szerződési szabadságot, valamint az 
egyoldalú jognyilatkozatok tételének szabadságát is9 
Az 1868-as Ideiglenes Törvénykezési Rendtartás (A polgári törvénykezési rend-

tartás tárgyában kiadott 1868. évi LIV. törvénycikk, a továbbiakban: Itr.) – politikai 
és történelmi okokból rosszul csengő konnotációja és az akkori magyar jogi gon-
dolkodás számára való idegensége miatt – átmenetileg vissza kívánta szorítani a 
magánjogi alapállású német felfogást, és a hazai, tradicionális perjogias megközelí-
tésből próbálta meghatározni a választottbírósági útra tartozható ügyeket. Az Itr. a 
compromissumot (választottbírósági szerződést)10 a rendes bírói illetőségtől való 
eltérés egy eseteként határozta meg, a hatásköri, illetve illetékességi alávetés 
(prorogatio) mellett. E szerződés érvényességét e tekintetben nem a felek szabad 
rendelkezési jogának lehetőségéhez kötötte, hanem ahhoz, hogy az ügy a rendes 
bírói „illetőségtől” elvonható legyen.11 Így amely ügyekben a tc. 53. §-a szerint a 
rendes bírói illetőségtől eltérésnek nem volt helye12, az nem tartozhatott 
választottbírósági útra.13 Fabinyi leszögezte, hogy az a kör, ahol a rendes bírósági 
illetékességi szabályoktól nem volt helye eltérésnek, elméletileg lefedte, de leg-
alábbis metszette azt a kört, amely ügyekben a feleknek nem volt meg a szabad 
rendelkezési joguk. Ugyanis a legtöbb esetben olyan ügyekben volt kizárva az elté-
rés a kizárólagos illetékességtől, amelyekben a felek egyébként sem rendelkezhet-
tek volna szabadon az eljárás tárgyával. Így pl. illetékességi alávetéssel (prorogatio) 
sem választhatták volna ki az ügyükben eljáró hatáskörrel rendelkező rendes bíró-
ságot. E két kör az Itr.-ben egybeesett, a Plósz-féle Pp.-ben azonban már nem. 
Már e törvénycikk is kirekesztette az arbitrálható ügyek köréből az ún. 

perenkívüli útra tartozó ügyeket (mai kifejezéssel: polgári nemperes eljárási útra 
tartozó ügyek). 
A polgári perrendtartásról szóló 1911. évi I. tc. (a Plósz-féle polgári perrendtar-

tás, a továbbiakban: régi Pp.) azonban visszatért az akkor már a német és az oszt-
rák perrendtartás által is követett, civiljogi elvi alapra. E törvény, illetve a vonatko-
zó külön törvények alapján most igyekszem röviden áttekinteni a két világháború 
közötti időszak választottbíráskodásának terjedelmét.  
Főszabály szerint olyan, már létező vagy valamely meghatározott jogviszonyból 

jövőben keletkezhető vitás ügyeket vihettek a felek választottbíróság elé, amelynek 
tárgyáról ők a magánjog szabályai szerint szabadon rendelkezhettek (régi Pp. 767. 
§). Az így arbitrálható ügyek köre a magánjog rendkívül széles spektrumát fedte le, 
így a pozitív felsorolás értelemszerűen csak példálózó lehet. A teljes kép kedvéért 
szükséges azt is megnézni, hogy milyen ügyek voltak kirekesztve e fórum elől, 
annak ellenére is, hogy ezeket sem lehet taxatíve felsorolni, mivel a kizárt esetek 
jelentős része a pozitíve megadott absztrakt kritériumok határain kívül rekedéssel 
keletkezett.  
Kizártak voltak azon ügyek, melyek nem minősültek vitás ügyeknek, vagyis me-

lyek peren kívüli útra tartoztak. Másrészt azok is, melyekben a feleket az eljárás 
tárgyáról a szabad rendelkezési jog egyáltalán nem illette meg. Ezek csak magánjo-
gi ügyek lehetnek, azonban a kortárs szerzők (pl. Fabinyi Tihamér, Újlaki Géza) 



leszögezték, hogy a magánjog terén e rendelkezési jog főszabály szerint a vagyon-
jog terén van meg, míg a családi és személyi viszonyok terén ennek lehetősége csak 
kivételes.14 A személyhez fűződő jogok, a szellemi alkotások és a családi viszonyok 
körében e féli jog leginkább a kapcsolódó tisztán vagyonjogi igények terén áll 
fenn15 (pl. kártérítési és kötbérkövetelések, tartási igények, házassági vagyonjogi 
keresetek), így bizonyosan kizártak a választottbíráskodásból e területek státusperei 
(pl. személyállapoti perek, iparjogvédelmi státusperek). 
Azonban a vagyonjog terén is egyre több, a felek rendelkezési szabadságát kor-

látozó kógens rendelkezés született. A gyakorlat ezeket igyekezett úgy értelmezni, 
melyek általában még nem zárják ki a szabad rendelkezés lehetőségét, így ez ügyek-
ben a választottbíráskodást sem, csak a konkrét rendelkező cselekmény tartalmát 
és megtételi körülményeit határolják be. Ennek megfelelően széles körben lehetett 
választottbíróság elé vinni a dologi jog16, kötelmi jog és öröklési jog területeire 
tartozó különböző jogvitákat.  
A kereskedelmi jog területén arbitrálhatóak voltak a különböző kereskedelmi 

ügyletekből származó vitás ügyek, még akkor is, ha egyes területeken, pl. a fuvaro-
zási, a biztosítási ügyleteknél, vagy a váltó- és csekkjog terén túlnyomóak voltak a 
kógens szabályok. Választottbíróság elé vihetőek voltak a kereskedelmi társaságok 
belső viszonyaiban keletkezett viták.17 A gyakorlatban Újlaki Géza szerint szűk 
körben volt lehetséges (bár mások szerint egyáltalán nem volt az) és kevéssé is 
terjedt el csődperekben a választottbíróság kikötése,18 viszont tisztességtelen ver-
senycselekményekből származó igények, illetve kartellszerződésből származó viták 
esetében széles körben lehetséges volt e fórum választása. 
Még így sem volt azonban meg e jog az előbb idézett minden területen, így pl. 

birtokrendezési perek, sommás kiigazítási és határperek, telekkönyvi kiigazítási 
perek választottbíróság által nem voltak lefolytathatóak. A választottbíróság nem 
bocsáthatott ki sem fizetési meghagyást, sem más típusú (pl.váltó-) meghagyást, és 
nem dönthetett bérlet bírói felmondása és a bérlet tárgyának átadására, illetve átvé-
telére való felhívás tárgyában. Nem tartoztak választottbíróság elé a mezőgazdasági 
ingatlanok haszonbérbe adásával és vételével kapcsolatos perek sem.  
A korábbi szabályozástól való eltérő elvi alap miatt vitatottá vált az, hogy azon 

ügyekben, melyekben a jog rendes bíróság kizárólagos illetékességét vagy külön 
bíróság hatáskörét rögzítette, kiköthető volt-e jogszerűen választottbíráskodás. Az 
idővel megszilárduló bírósági gyakorlat proarbitratív értelmezést fogadott el. Ab-
ban az esetben, ha a féli szabad rendelkezési jog a magánjog szabályai szerint fenn-
állt, akkor a meglévő kizárólagos illetékességi okot, illetve külön bírósági hatáskör-
telepítést csak az állami bíróságok rendszerén belüli, döntően célszerűségi indokú 
ügytelepítésnek tekintették, mely csak a fél perjogi rendelkezését korlátozta, de a 
magánjogi rendelkezést nem.  
A régi Pp. a compromissum érvényességét kifejezetten a magánjog szerint meg-

ítélendő szabad rendelkezéshez kötötte, a perjogival nem hozta kapcsolatba. Így a 
felek dönthettek úgy is, hogy az ilyen jogvitát kiviszik az állami bíróságok rendsze-
réből, és választottbírósági útra terelik. A felek így pl. munkaügyi vagy tőzsdei jog-
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vitákban is – a létező külön bírósági fórum ellenére – széles körben köthettek ki 
választottbíróságot. 
A jogirodalomban ettől eltérő vélemények is voltak. Magyary Géza például ki-

zártnak tekintette azon ügyek arbitrálhatóságát, amelyekre nézve a jogalkotó kizá-
rólagos illetékességi okokat határozott meg. Fabinyi Tihamér pedig köztes állás-
pontot fogalmazott meg. Szerinte egyes kizárólagos illetékesség alá tartozó ügyek-
ben, pl. csődperekben vagy hitbizományi ügyekben a felek szabad rendelkezési 
joga túlzottan korlátozott volt, így ezek nem voltak választottbíróság elé vihetőek. 
19  
Külön törvény zárta ki a választottbíráskodást társadalombiztosítási ügyekben 

(a társadalombiztosítási bíráskodásról szóló 1932. évi IV. törvénycikk 30. §-a, hi-
vatkozással a tc. 12. § 2. bekezdésére). Választottbíróság nem folytathatott le per-
újítási eljárást sem. Választottbíróságot ekkoriban nemcsak szerződésben, de meg-
határozott egyoldalú jognyilatkozatokban is ki lehetett kötni. Ezek voltak a végin-
tézkedések20, az alapítvány alapító okirata, illetve a hitbizományt alapító okirat. A 
kikötést mindenképpen írásban kellett megtenni, és a létező vitás ügyből származó 
igényeket, illetve a jövőbeli vitás ügyek esetén a forrásjogviszonyt pontosan meg 
kellett benne határozni. 

A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI RENDSZER: INTÉZMÉNYES(EDŐ) 
VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGOK 

A választottbírósági rendszerre egy pillantást vetve láthatjuk, hogy számos, speciá-
lis hatáskörű, valamilyen intézményesültségi fokot elért választottbíróság létezett 
ebben az időszakban. Az ide tartozható ügyeket, valamint ezen intézmények eljárá-
sát külön törvények határozták meg. Most a legfontosabb ilyen fórumokat emelem 
ki.21 
Szervezett választottbíróságként a legrégebbi a budapesti áru- és értéktőzsde 

melletti bíróság („tőzsdebíróság”)22, melyet 1864. január 18-án23, az első magyar 
áru- és értéktőzsde megnyitásával együtt alapítottak meg.24 De nemcsak a budapes-
ti árutőzsdei forgalomhoz kapcsolódott választottbíróság, hanem a vidéki termény- 
és gabonacsarnokok mellett is léteztek ilyen jogvita-rendező fórumok.25 Budapes-
ten a nemesfém- és drágakőcsarnok mellett is külön választottbíróság működött. 
Egyes kamarák mellett is szervezett választottbíróságok jöttek létre. Ilyenek voltak 
a kereskedelmi és iparkamarák mellett a tisztességtelen versenycselekmények elbí-
rálására létrehozott választottbíróságok (a tisztességtelen versenyről szóló 1923. évi 
V. törvénycikk 44. §), melyek az említett cselekményekből származó 
„abbanhagyási” igények tárgyában döntöttek, és jogi lehetőségük volt speciális 
kényszerintézkedések alkalmazására is.26  
A mérnöki kamara mellett is működött intézményes választottbíróság (a mér-

nöki rendtartásról szóló 1923. évi XVII. törvénycikk 34. §), melynek hatáskörébe a 
mérnöki díjazás tekintetében keletkező vitás ügyek tatoztak. E helyütt említem 



még az ipari és gyári alkalmazottak segélyezésére alakult kerületi pénztárak vitás 
ügyeire felállított bíróságokat is.27 
Léteztek olyan fórumok is, melyeket nem tekintettek önálló, szervezett formájú 

választottbíróságoknak, de az intézményesülés felé haladtak azzal, hogy egy-egy 
szakmai szervezet keretében, választottbírói névjegyzékkel és eljárási szabályzattal 
rendelkeztek, bár csak úgymond esetenként alakultak meg.28 Ilyeneket működtet-
tek többek között a faiparosok, az ingatlanközvetítők, a könyvkiadók és könyvke-
reskedők, de ilyen volt a színházi fegyelmi bíróság, valamint a filmszakmai döntő-
bíróság is. Érdekesség a közel kétszáz gazdasági érdekképviseleti testület által 
1933-ban alapított Választottbíráskodási Központ, mely általános hatáskörű, in-
tézményes választottbíróságként működött. 

A „SZŰK ESZTENDŐK”: 1945-TŐL AZ ÚJ GAZDASÁGI MECHA-
NIZMUSIG 

A választottbíráskodás terjedelme, fórumrendszerének tagoltsága, differenciálódá-
sának foka szoros összefüggésben van a környező gazdasági erőtérrel. Magyary 
Géza állapította meg az alábbi, ma is érvényesnek tűnő tételt: „Bármily fejlett is az 
állami bíráskodás, mellette még mindig nagy tere van a választottbírói eljárásnak. 
Egészen kétségen felül áll, hogy minél fejlettebb a gazdasági élet, annál inkább 
kíván még nagyobb tagozódást és elágazást az igazságszolgáltatásban.”29 
A második világháború utáni magyarországi változások azonban a politikai erő-

térrel való összefüggésre is rávilágítottak. A fokozatosan uralkodóvá vált politikai 
és társadalmi felfogás eredményeként visszaszorult a magángazdaság, általában a 
gazdasági, sőt, társadalmi privátautonómia, így az ezeken alapuló 
választottbíráskodás tere is – az uralkodóvá válással egyező ütemben – jelentősen 
beszűkült: 1945 után még néhány évig addigi formájában, bár egyre szűkülő terje-
delemben működhetett, sőt, átmenetileg még új ügykörben is lehetővé vált.30  
Azonban 1949-ben, a kommunista hatalom végleges megszilárdulása évében a 

visszaszorítás már egyértelmű formát öltött. Bár ez évben megalakult a Magyar 
Kereskedelmi Kamara mellett szervezett Kamarai Választottbíróság31, de már csak 
külföldi fél részvételével zajló ügyekben járhatott el. Állandó szervezeti keretbe 
foglalása az ilyen természetű jogviták elbírálásának megfelelő kontroll alatt tartásá-
ra is szolgált. A többi szervezett választottbírósági fórumot eddigre megszüntették. 
A régi Pp.-t tulajdonképp kivonatoló és hatályon kívül helyező új törvény, a 

polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) eredeti 
változatában már nem is tartalmazott szabályt a választottbíráskodásra vonatkozó-
an. A szükségesnek ítélt rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 
III. törvény hatálybaléptetéséről, végrehajtásáról szóló 1952. évi 22. törvényerejű 
rendelet (a továbbiakban: Ppé.) 17-20. §§-aiba foglalták. Ezek sok tekintetben el-
lentmondtak az idevágó korábbi jogelveknek, így az arbitrálható ügyek tekinteté-
ben is. A Ppé. csak az ügyek alanyi oldalát határozta meg. Választottbírósági eljá-
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rásnak csak az alanyok szempontjából nemzetközi ügyekben volt helye, ahol is a 
vitás felek egyfelől belföldi állami vállalat, illetőleg állami szerv, másfelől külföldi 
természetes vagy jogi személy lehettek. Az eljárásra a felek között megkötött 
választottbírósági megállapodás szolgálhatott alapul. Ezen ügyekre nézve a Ppé. 
tartalmi kritériumokat – azt leszámítva, hogy „vitás ügy” – nem tartalmazott. 
A Ppé. 20. § (1) bekezdése szerint azonban mindez nem érintette a Magyar Ke-

reskedelmi Kamara mellett szervezett Választottbíróságra vonatkozó rendelkezé-
sek hatályát.32 E szabályok szerint e Választottbíróság hatáskörébe a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatokból származó olyan jogvitás ügyek eldöntése tartozott, ame-
lyek  
a) egyfelől belföldi vállalat, illetőleg állami szerv, másfelől külföldi természetes 

vagy jogi személy között, illetve 
b) külföldi természetes vagy jogi személyek között  
merültek fel, ha a felek a Választottbíróság hatáskörét írásban kikötötték, vagy 

ha a vita eldöntését államközi szerződés utalta a hatáskörébe. 
A választottbíráskodás e szabályozásnak is köszönhetően képszerű hasonlattal 

élve jó ideig egy nagyon szűk szobába befalazottá vált. E szobának az ablakát leg-
inkább a Kamarai Választottbíróság által a fenti ügyekben lefolytatott eljárások 
jelentették.33 Ezek külkereskedelmi ügyek voltak, a magyar felek oldalán azonban 
csak – állami – vállalat, illetőleg állami szerv állhatott, tekintetbe véve az állami 
vállalatok ekkorra kialakult ún. külkereskedelmi profilmonopóliumait.  
Tehát míg tisztán belföldi ügyek tekintetében e jogvita-rendezési módszer ki-

zárttá vált, addig a nemzetközi választottbíráskodás terén Magyarország ebben az 
időszakban is igen élénk tevékenységet fejtett ki. Ez adódott az állami külkereske-
delmi kapcsolatok hosszabb távú működtetésének igényéből – ideértve a felmerült 
jogviták mindkét fél számára megnyugtató rendezhetőségét is. Magyarország en-
nek okán csatlakozott a jelentősebb választottbírósági tárgyú multilaterális nem-
zetközi egyezményekhez. E körbe tartozott egyfelől a külföldi választottbírósági 
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1958-as New York-i Egyezmény 
(kihirdette az 1962. évi 25. törvényerejű rendelet), másfelől a nemzetközi kereske-
delmi választottbíráskodásról szóló 1961-es Genfi Európai Egyezmény (kihirdette 
az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet). Ebből adódóan egyes, külkereskedelmet 
folytató állami vállalatok nyugat-európai partnereikkel fennálló jogvitájukat az 
utóbbi Egyezmény alapján is a klasszikus választottbíráskodás szerint rendezték.34 

AZ ÚJ GAZDASÁGI MECHANIZMUSTÓL A RENDSZERVÁLTO-
ZÁS ELŐTTI PILLANATOKIG 

A választottbíráskodás börtönszobájának ablaka mellé egy – eleinte szűk, később 
szélesített – ajtót is vágtak a falba. Ennek kezdete a közeledő, majd 1968. január 1-
jével bevezetett új gazdasági mechanizmushoz köthető, mely a szocialista gazdasá-
gi kereteken belül az autonómia kiszélesítésére törekedett.  



KGST-KAPCSOLATOK: A „KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS” 

A mozgástér bővülési lehetőségeinek egyik iránya a külkereskedelmi kapcsolatok 
felé mutatott, és nemzetközi jogi eredetű volt: idővel ugyanis a KGST-
kapcsolatokban35 kialakult egy – jellegében sajátosnak mutatkozó – 
választottbíráskodási rendszer. Ennek egyik alapja az ún. Moszkvai Egyezmény 
volt. Az Egyezményt a gazdasági és tudományos-műszaki együttműködési kapcso-
latokból származó polgári jogi jogviták választottbírósági elbírálásáról szóló egyez-
mény kihirdetéséről szóló 1973. évi 23. törvényerejű rendelet tette a magyar jog-
rendszer részévé. Ezt a nemzetközi szerződést 1972-ben akkori KGST-országok 
(köztük hazánk is), valamint Mongólia és Kuba kötötték meg. Az egyezmény I. 
cikke a részes államok gazdasági és tudományos-műszaki együttműködése során a 
gazdasági szervezetek között létrejött szerződéses és más polgári jogi kapcsolatok-
ból keletkezett minden jogvitát (az Egyezményben meghatározott kivételektől 
eltekintve) – az állami bíróságok hatáskörének kizárásával – választottbíróság ha-
táskörébe utal. Az eljáró választottbíróságot a II. cikk jelölte ki, mely szerint az 
említett jogvitákat az alperes országának – vagy a felek megegyezése alapján az 
Egyezményben résztvevő harmadik országnak – kereskedelmi kamarája mellett 
működő választottbíróság bírálja el.36 A kijelentő mód is jelzi, hogy a 
választottbíróság eljárásának alapja nem a felek közti megállapodás, hanem az 
egyezmény rendelkezése volt. 
Szintén ehhez a „kötelező választottbíráskodás”-i rezsimhez tartoztak a Köl-

csönös Gazdasági Segítség Tanácsában részt vevő országok külkereskedelmi ügyle-
tek kötésére feljogosított szervezetei között létrejött áruszállításokra vonatkozó 
általános szerződési feltételek (1968–1988. évi ÁSZF) is. (Magyarországon ezt a 
változatot az 1989. évi 4. törvényerejű rendelet hirdette ki.)37 Az ÁSZF 104. §-a 
kimondta, hogy a szerződésből vagy azzal kapcsolatban keletkezhető minden vita a 
rendes bíróság hatáskörének kizárásával választottbírósági eljárásban kerül elbírá-
lásra, mégpedig e viták elintézésére az alperes országában vagy a felek megegyezése 
esetén a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának valamelyik harmadik tagorszá-
gában alakított választottbíróság előtt. Az alapkeresettel azonos jogviszonyból 
származó viszontkeresetet és a beszámítás iránti igényt ugyanaz a választottbíróság 
bírálta el, mint az alapkeresetet.38 
A Konvenció és a kapcsolódó ÁSZF-ek alapján létrejött rendszer mai szem-

szögből nézve Janus-arcú: egyszerre volt hátrányos és előnyös hatással a 
választottbíráskodásra. Habár ez a rezsim az intézmény klasszikus jogelveivel sok-
ban ellenkezett. Például a KGST-választottbíráskodásban az eljárás (tárgyalás) 
főszabály szerint nyilvános volt, szemben az eljárás egészének klasszikus titkossá-
gával. De ide tartozik a választottbíráskodás „kötelező” jellege, melyet az idézett 
kijelentő módú megfogalmazás is jelez. Az itt lefolytatott választottbírósági eljárá-
sokat „egyes szakírók állami különbíróságok (staatliche Sondergerichte) eljárásaként 
kezelik, azaz nem tekintik ’igazi’ választottbíráskodásnak.”39 A piaci viszonyok 
kialakulása folytán idővel ez a fajta működés és eljárás tarthatatlanná vált, mégis 
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vitathatatlan erénye, hogy „a részes államokban – ha szűk körben is – ébren tartot-
ta a nemzetközi választottbíráskodás technikáját, e területen bizonyos körben jog-
harmonizációt eredményezett, és fenntartotta az érdeklődést e klasszikus ’polgári’ 
vitarendezési mód iránt.”40 

BŐVÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BELFÖLDI IRÁNYBAN 

A Ppé-t 1968. január 1-jei hatállyal módosító 1967. évi 40. törvényerejű rendelet 
valamelyest szélesítette a választottbírósági útra tartozható ügyek körét. Meghatá-
rozó újítás volt, hogy a Ppé. ezután már lehetővé tette tisztán belföldi felek közötti 
vitás ügyekben is választottbíróság igénybevételét, de csak akkor, ha azt külön 
törvény, törvényerejű rendelet vagy kormányrendelet megengedte. 
Ilyen külön jogszabályként született meg a külkereskedelmi vállalatok belföldi 

szerződéseiről szóló 32/1967. (IX. 23.) Korm. rendelet, mely ezekből a belföldi 
háttérszerződésekből (pl. bizományi, szállítási, társasági szerződések) származó 
jogvitákra megengedte választottbíróság kikötését.41 Főszabály szerint a Kamarai 
Választottbíróság hatáskörét lehetett kikötni egyrészt akkor, ha egyébként is a ha-
táskörébe tartozna a jogvita (mivel a jogvita a külkereskedelmi vállalat, illetve álla-
mi szerv és a külföldi fél között áll fenn), másrészt azonban akkor is, ha az ilyen 
jogvita eldöntésének elősegítése céljából a szerződő (belföldi!) felek megítélése 
szerint ez célszerű [e rendelet 4. § (1) bekezdése]. Az e rendelet hatálya alá tartozó 
társasági szerződésből eredő jogviták elbírálására a felek elvben eseti 
választottbíróságot is kiköthettek [a rendelet 4. § (2) bekezdése]. 
Szintén ilyen jogszabály volt a gazdálkodó szervezetek szállítási és vállalkozási 

szerződéseiről szóló 7/1978. (II. 1.) MT rendelet.42 Ennek 111. §-a alapján a szállí-
tási szerződéssel és a vállalkozási szerződéssel kapcsolatban a teljesítést megelőző-
en felmerült viták eldöntése végett – a szerződéskötési kötelezettség körében a 
szerződés létrehozásával, módosításával, megszüntetésével, felbontásával vagy 
hatályban való fenntartásával kapcsolatos viták kivételével – a felek 
választottbírósághoz fordulhattak. Ha a felek vagy az egyik fél külkereskedelmi 
tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet volt, a felek választottbíróság eljárását 
egyéb esetben is kiköthették. Ugyanígy a tröszt keretében működő vállalatok is a 
rendelet hatálya alá tartozó szerződésekkel kapcsolatos, közöttük felmerült bár-
mely vita eldöntése végett választottbírósághoz fordulhattak.43 
Mindeközben folyamatosan bővült a választottbírósági eljárásban félként részt 

vehető személyek köre is. Először a már említett 1967. évi 40. tvr. bővítette ezt a 
szövetkezettel, illetőleg szövetkezeti vállalattal. Majd a belföldi féli oldalon szerep-
lő szervezetek megnevezése változott meg először „szocialista szervezet”-re (1972. 
évi 26. tvr.), majd „gazdálkodó szervezet”-re44 (1978. évi 2. tvr.). Az utóbbi körbe 
tartozó szervezetek száma idővel fokozatosan bővült: így tűnt fel az alanyi oldalon 
pl. maga az állam, vagy akár a vízgazdálkodási társulat. Fontos, hogy belföldi olda-
lon természetes személy továbbra sem vehette igénybe e fórumot, míg a „külföldi 



fél” fogalmába a természetes személy is beleférhetett. (A „gazdálkodó szervezet” 
fogalmába mindössze 1993-ban vették bele az egyéni vállalkozót.) 
A Ppé. választottbíráskodásra vonatkozó rendelkezéseit a polgári perrendtartás 

módosításáról szóló 1972. évi 26. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezte, és 
kissé változtatott formában beépítette magába a Pp.-be, annak XXIV. fejezeteként 
(360–364. §§). A választottbíráskodás tehát ha lassan is, de újra polgárjogot nyert a 
polgári eljárások között. 

ÖSSZEGZÉS: AZ ÚJJÁÉLEDÉS ALAPJAI LÉTREJÖNNEK 

A nemzetközi és a belföldi mozgástér lassú bővülésének együttes lecsapódását 
jelentette a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 62. § 
(1) bekezdése, melynek meghozatalakor hatályos szövege alapján nemzetközi gaz-
dasági tárgyú szerződésből eredő jogviták esetére a felek külföldi és belföldi 
választottbíróság joghatóságát is kiköthették. Tehát ha nemzetközi gazdasági tár-
gyú volt a jogvita, akkor belföldi felek is ennek alapján korlátozás nélkül kiköthet-
tek választottbíróságot. (Sőt, Bánrévy Gábor véleménye szerint a belföldi fél még 
csak nem is kellett hogy gazdálkodó szervezet legyen – ezt ugyanis a tvr. nem írta 
elő.)45 
Mindezek összegződéseként a Kamarai Választottbíróság előtt megindult az 

ügyek számának érzékelhetőbb növekedése. Az eleinte lassú újjáéledést gyorsítot-
ták az 1980-as években elinduló, majd felgyorsuló, a privátautonómia bővülése felé 
mutató gazdasági változások, melyek következtében megteremtődött a lehetőség a 
választottbíráskodás revitalizációjára. Tekintettel a gazdasági változásokra és az 
igazságszolgáltatási rendszer ennek is betudható fokozódó terhelésére, nagyobb 
bővülésnek indult a – belföldön is – választottbírósági útra vihető ügyek terjedel-
me is, ennek iránya pedig értelemszerűen a gazdasági ügyek felé mutatott. Később 
az 1989-1990 során lezajló politikai és gazdasági rendszerváltozás egyértelműen 
felgyorsította ezt a folyamatot. 

RENESZÁNSZ 

A választottbíráskodás igazi újjáéledésének, terjedelme látványosabb bővülésének 
kezdetét a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény (a továbbiakban: 
régi Gt.) 18. §-a jelentette. Ez a társasági szerződéssel kapcsolatos jogvitákra nézve 
engedte meg választottbíróság kikötését, azonban ekkor még csak a Magyar Gaz-
dasági Kamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság46 volt ez ügyekben 
kiköthető, és csak a társasági szerződésben (alapszabályban)47. Emellett a külföldi-
ek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény 44. §-a a külföldi 
részvétellel működő gazdasági társaságok számára tette lehetővé ugyanezen körben 
e fórum igénybevételét, azonban bármely belföldi vagy külföldi választottbíróságra 
nézve. 
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Az egyes értékpapírok nyilvános forgalomba hozataláról és forgalmazásáról, va-
lamint az értékpapírtőzsdéről szóló 1990. évi VI. törvény újjáélesztette a magyar 
jogban régről ismert Tőzsdei Választottbíróságot. Ez mai fogalmaink szerint állan-
dó választottbíróságként működött, és akkor még csak az értékpapírtőzsdéhez 
kapcsolódott. Azon jogviták esetében volt helye eljárásának, melyek a törvény 
hatálya alá tartozó értékpapírokkal kapcsolatban a forgalmazók között, valamint a 
forgalmazó és a kibocsátó között keletkeztek.  
A koncessziós szerződésekből eredő jogviták korlátozott körében a koncesszió-

ról szóló 1991. évi XVI. törvény 16. §-a megnyitotta a választottbírósági utat. Ez a 
kör a devizakülföldivel kötött koncessziós szerződésből eredő jogvitákból áll, me-
lyekre a felek a koncessziós szerződésben kiköthetik nemzetközi választottbíróság 
joghatóságát. Azonban nemcsak az említett koncessziós szerződések, hanem nem-
zetközi egyezmény is jogalapot adhat e jogviták választottbíróság elé vitelére. 
A választottbíróság elé vihető társasági jogviták körét bővítette, pontosította és 

a kamarai választottbíróság e téren fennálló monopolhelyzetét megszüntette a régi 
Gt. 1991. évi LXV. törvény általi módosítása48, melynek köszönhetően immár a 
társasági jogviszonnyal kapcsolatos, a tagok egymás közötti, valamint a tagok és a 
társaság közötti jogvitákban volt helye bármely választottbíróság kikötésének. 
1993-ban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) 7. §-ának kiegészítésével mérföldkőnek számító változás következett be. A 
Ptk. 7. § (2) bekezdése ugyanis – az e törvényben szereplő jogok és kötelezettségek 
érvényesítésének rendszertani keretében – gazdálkodó szervezeteknek lehetővé 
tette szerződéseikkel kapcsolatos jogvitáik választottbíróság elé vitelét.  
Még ugyanebben az évben sor került a piacgazdasági viszonyok között már to-

vább e formában fenntartani nem kívánt Moszkvai Egyezmény felmondására is.49 
A kapcsolódó ÁSZF kötelező jellegét már a KGST-tagországok szervezetei közöt-
ti áruszállítások 1968/1988. évi általános feltételeinek alkalmazásáról szóló 
123/1990. (XII. 30.) Korm. rendelet megszüntette, és a feltételek alkalmazását 
fakultatívvá (a felek kifejezett megállapodásától függővé) tette. Magát az ÁSZF-et 
kihirdető tvr-t csak később, 2000-ben helyezték hatályon kívül.50 
1994-ben a Tőzsdei Választottbíróság hatásköre kibővült az árutőzsdei ügyle-

tekkel, az azok megkötésére irányuló megbízásokkal, az árutőzsde alapszabályával 
és szabályzatainak alkalmazásával kapcsolatban az árutőzsde, az árutőzsdetagok, az 
alkuszok és a megbízók között keletkező jogvitákkal.51 Ugyanebben az évben meg-
született a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 
Váb.)52, a terület önálló, centrális jelentőségű kódexe. Az UNCITRAL Model Law-
t53 alapul véve készült törvény a Pp.-től függetlenítve szabályozza a területet. Úttö-
rő módon egy törvényben foglalja magában a belföldi és a nemzetközi 
választottbíráskodásra vonatkozó szabályokat.  
Az arbitrálható ügyek körét szabályozó rendelkezések kapcsán örvendetes, 

hogy azok nemcsak az UNCITRAL Mintatörvényével kompatibilisek, de a magyar 
jogi tradíciókkal is, ugyanis a törvény a régi Pp. már látott jogelveit hozza vissza a 
magyar jogéletbe. (A nemperes eljárásra tartozó ügyek kizárása; a felek szabad 



rendelkezési jogának megkövetelése; már létező, illetve a jövőben keletkezhető 
jogviták; választottbírósági szerződés kötése)54 Egy téren azonban eltér azoktól: a 
jogviták körét hozzájuk képest tartalmilag szűkebben húzza meg, amennyiben csak 
a felek legalább egyikének hivatásszerűen végzett gazdasági tevékenységével kap-
csolatos jogvitákat engedi választottbíróságok elé.55 (Ne feledjük: a régi Pp.-ben a 
magánjog egészére terjedt ki az ügyek köre, a féli szabad rendelkezési jog és más 
korlátok között!)56 Ugyanakkor az alanyi kört a Váb. valamelyest bővíti a gazdál-
kodó szervezetekhez képest: a szabályozás az alanyi oldalon „személy”-t említ, ami 
potenciálisan és ténylegesen is nagyobb kört fog át, mint a Ptk. „gazdálkodó szer-
vezet” fogalma. Bővítés az is, hogy immár a szerződésen kívüli jogviszonyokból 
származó jogviták is választottbíróság elé vihetők. 
Szintén 1994-ben született új törvényi szabályozás a gazdasági kamarákról.57 Ez 

megváltoztatta az addigi kamarai szervezetet, és így kihatott a választottbírósági 
rendszerre is. A Magyar Gazdasági Kamara mellett szervezett Állandó 
Választottbíróság jogutódja 1995. január 1-jétől a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság lett [1994. évi XVI. törvény 
78. § (3) bek]. Létrejött a Magyar Kézműves Kamara is, mely mellett szintén szer-
veződött Állandó Választottbíróság. A Magyar Agrárkamara mellett szervezett 
Állandó Választottbíróság pedig 1997-ben kezdte meg működését. 
1996-ban megtörtént a Tőzsdei Választottbíróság szabályozásának reformja. Az 

értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpa-
pír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény több szempontból bővítette és 
egyértelműbbé tette az értékpapírpiac terén a tőzsdei választottbíróság hatáskör-
ét.58 Emellett végre törvényi szinten került rendezésre az, hogy az értékpapírtőzsde 
és az árutőzsde közös választottbíróságot működtethessen. 
1997-ben új törvény született a gazdasági társaságokról (1997. évi CXLIV. tör-

vény). Ez fenntartotta a társasági jogviták választottbíróság elé vihetőségét, emel-
lett meghatározta a társasági jogvita fogalmát. A fogalom-meghatározás az eddigi-
ekhez képest pontosította a „társasági jogviszonnyal kapcsolatos” jogviták tartal-
mát, és bővítette annak lehetséges alanyi körét a társaság volt tagjaival (részvénye-
seivel).  
1999-ben ismét új törvény születetett a gazdasági kamarákról.59 Ennek a 

választottbírósági rendszerre történt kihatása a Magyar Kézműves Kamara, illetve 
a mellette szervezett Állandó Választottbíróság megszüntetése volt. E 
választottbíróság jogutódja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szerve-
zett Állandó Választottbíróság lett.  
Napjainkig a választottbírósági fórumrendszer alakulásában az alábbi tendenci-

ák érvényesülnek. 
1. Új állandó választottbíróságokat hoznak létre, vagy már meglévő állandó 

választottbíróságok hatáskörét bővítik a gazdasági élet egy-egy speciális szegmen-
sét – olykor határterületeit – érintő ügyekkel. A konkrét piacok kiválasztásában 
azonban egyidejűleg más szempontok is szerepet játszottak. 
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A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény a sporttal kapcsolatos, a sportélet 
meghatározott szereplői közti jogviták elbírálására létrehozta a Sport Állandó 
Választottbíróságot. Itt hangsúlyozott szempont a civil szerveződés, az ehhez kap-
csolódó öntevékenység és önkormányzatiság is. A szabályozást időközben megújí-
totta a sportról szóló 2004. évi I. törvény. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. 
évi XXXVII. törvény állandó választottbíróságot hozott létre a tankönyvkiadással 
és tankönyvforgalmazással összefüggő vitás ügyek elbírálására.60 
A választottbíráskodás pénzpiac (hitelpiac) felé történő terjeszkedését indította 

el egy már meglévő fórum, a Tőzsdei Választottbíróság átalakítása. A tőkepiacról 
szóló 2001. évi CXX. törvény hatályon kívül helyezte a már említett 1996. évi CXI. 
törvényt, és előírta a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság megalapítását, 
mely a Tőzsdei Választottbíróság jogutódja.61 Hatáskörének szabályozásában egy-
felől egybeolvadtak az értéktőzsdei és árutőzsdei ügyek, másfelől az eddig alapve-
tően a tőkepiac területén meglévő hatáskörnek a pénzpiac irányába történő bővíté-
se is elindult. A terjeszkedés mögött az a nemzetközi méretekben is érzékelhető 
folyamat áll, mely a két piac egységesedése felé mutat. 
A legfrissebb érintett terület az elektronikus hírközlés piaca. A piac jogharmo-

nizációs célú újraszabályozásának keretében az elektronikus hírközlésről szóló 
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlési szolgáltatók közötti hatékonyabb 
jogvita-rendezés érdekében a közöttük támadt, elektronikus hírközlést érintő jogot 
vagy jogos érdeket sértő magatartásból támadt jogviták elbírálásának alternatív 
fórumaként előírja a Hírközlési Állandó Választottbíróság megalapítását.62  
Már az 1990-es években elindult egy olyan folyamat is, mely egyes szakmai cso-

portosulások köréből jelentkező, új állandó választottbíróságok létrehozása iránti 
igényt jelez. Állandó választottbíróságot azonban a Váb. szerint csak törvény hoz-
hat létre, így ezt ezek a csoportok megkísérlik az eseti választottbíróságok formáját 
felhasználva megteremteni.  
Ilyen jelenség az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott eseti 

választottbíróság, melynek fő tevékenységi területe bizonyos domain-nevekkel 
kapcsolatos jogviták elbírálása, és melynek valódi eseti jellege a közelmúltban a 
Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint is vitatottá vált.63 Megítélésem szerint ha-
sonló helyzetű a szintén az 1990-es években létrejött Budapesti Ügyvédi Kamara 
mellett működő Eseti Választottbíróság is, mely általános hatáskörű 
választottbíróságként tevékenykedik. 
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eljárások alapjául itt sem volt szükség sem alávetésre, sem választottbírósági szerződésre. 
Ld.: ÚJLAKI László: A választottbírósági szerződés jogági elhelyezettsége és tipológiája. = 
Jogtudományi Közlöny. 1991/9-10. 218.   
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27 Bár az elnevezés „bíróság”-ra utal, itt választottbíróságról van szó. 
28 A besorolás és a jellemzés, minősítés forrása: ÚJLAKI Géza: id. m. 568. Ezeket ma nagy 
valószínűséggel intézményes választottbíróságoknak minősítenénk. 
29 Idézi PAPP: id. m. (1996) 391.  
30 A 9830/1948. Korm. rendelet értelmében például magánfél és közület között felmerült 
közületi jogviták esetén az ilyenek eldöntésére hivatott egyeztető bizottságok – a magán-
fél alávetése esetén – választottbíróságként járhattak el. Eljárására az akkor még hatályban 
lévő régi Pp. választottbíráskodásra vonatkozó rendelkezései voltak irányadóak. E rende-
letet 1949-ben természetesen hatályon kívül helyezték. Az ismertetés forrása: ÚJLAKI 
László: id. m. 219.  
31 Ez az intézmény a mai Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó 
Választottbíróság legkorábbi jogelődje. 
32 Ezeket ekkor még a 27/1951. (VII. 4.) KkM rendelet tartalmazta, melyet később felvál-
tott a Magyar Kereskedelmi Kamara mellett szervezett Választottbíróság eljárási szabálya-
inak megállapításáról szóló 1/1953. (VIII. 28.) BkM rendelet.  
33 Az eseti választottbíróságok szerepe az 1949-től 1990-ig tartó időszakban szinte észre-
vehetetlen: a lefolytatott eseti választottbírósági eljárások száma elhanyagolható. 
34 Így a külkereskedelmi jogászok egy bizonyos körében ismertek maradtak a klasszikus 
választottbírósági technikák is. 
35 A rövidítés jelentése: Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa. 
36 Az Egyezménnyel kapcsolatban a Legfelsőbb Bíróság PKT 1/1977. sz. állásfoglalása is 
megerősítette a Kamarai Választottbíróság abszolút kizárólagos – állami bíróságokét is 
kizáró – hatáskörét, és azt is, hogy a gazdasági és tudományos együttműködés során tör-
tént, szerződésen kívüli károkozásból eredő jogvitákat is polgári jogi kapcsolatokból ke-
letkező olyan jogvitáknak kell tekinteni, amelyekben a választottbíróság dönt. Az ismerte-
tés alapjai: HORVÁTH Éva: Választottbíráskodás Közép- és Kelet-Európában. = Jogtudo-
mányi Közlöny. 1994/5. 219.; valamint GELLÉRT György: Új törvény a 
választottbíráskodásról. = Magyar Jog. 1995/8. 454.   
37 A KGST-kapcsolatokban már a legelső, 1968-ban kihirdetett ÁSZF is tartalmazta ezeket 
a választottbírósági rendelkezéseket (ld. 1968. évi 35. tvr.-t). Így a választottbíráskodás a 
KGST-kapcsolatokban valójában a Moszkvai Egyezménynél korábban jelent meg. A ké-
sőbb kihirdetett egyes általános szerződési feltételek többsége is magáévá tette ezeket a 
rendelkezéseket. 
38 Ld. GELLÉRT György: id. m. 454.  
39 HORVÁTH Éva: A (nemzetközi) kereskedelmi választottbíráskodásról. = Jogtudományi 
Közlöny. 1992/7. 316. BÁNRÉVY Gábor ezt a vitarendezési módot „idegen test”-nek ne-
vezi a választottbíráskodás rendszerében. BÁNRÉVY Gábor: Választottbíráskodás Ma-
gyarországon. III. rész. = Bírák Lapja. 1993/2. 95. 
40 „Szemben pl. a tőzsde fogalmával és gyakorlatával, amely ugyanezekben az országokban 
évtizedekre ’elfelejtődött’.” HORVÁTH – KÁLMÁN: id. m. 65.  
41 A rendeletet az egyes jogszabályok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 
88/1990. (IV. 30.) MT rendelet – az akkori jogásztársadalom számára váratlanul és sokak 
számára észrevétlenül – hatályon kívül helyezte. A hatályon kívül helyezés után megkö-
tött ilyen típusú szerződésekben szereplő választottbírósági klauzulák érvényessége gya-
korlati problémákat okozott. 
 



 
42 A rendeletet a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1993. 
évi XCII. törvény 40. § (4) bek. d) pontja 1993. november 1-jével hatályon kívül helyezte. 
43 A gazdálkodó szervezetek közötti szállítási és vállalkozási szerződésből eredő jogviták-
ban eljáró választottbíróságról szóló 8/1978. (XII. 5.) IM rendelet 3. §-a alapján ha a fe-
lek legalább egyike külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet volt, 
akkor a Kamarai Választottbíróság vagy eseti választottbíróság, minden más esetben pe-
dig csak eseti választottbíróság járhatott el. 
44 E fogalmat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) határozta meg. 
45 BÁNRÉVY Gábor: Választottbíráskodás Magyarországon. = Bírák Lapja. 1992/4. 37.   
46 A névváltozás 1988. január 1-jei hatállyal következett be. (A Magyar Kereskedelmi Ka-
mara elnevezésének megváltoztatásáról szóló 1987. évi 17. törvényerejű rendelet alapján.) 
47 A rendelkezés hatályba lépése 1989. január 1. A „társasági szerződéssel kapcsolatos 
jogvita” fogalmának értelmezése a gyakorlatban vitákat váltott ki. 
48 Hatályos 1992. január 1-jétől.  
49 Az Egyezmény felmondásának jogi alapja a gazdasági és tudományos-műszaki együtt-
működési kapcsolatokból származó polgári jogi jogviták választottbírósági elbírálásáról 
szóló egyezmény felmondásáról szóló 75/1993. (X. 1.) OGY határozat, melynek köszön-
hetően az Egyezmény Magyarország számára 1994. október 20-tól hatálytalan. Az egyez-
mény tárgyi hatálya alá tartozó, ezen időpontig megkötött szerződésekből keletkezett és 
még keletkezhető polgári jogi jogvitákra nézve az egyezményt kihirdető törvényerejű ren-
delet hatályon kívül helyezéséről rendelkező 1995. évi XXXVI. törvény 2. §-a akként ren-
delkezett, hogy az egyezmény rendelkezéseit ezek elbírálására továbbra is alkalmazni kell. 
Ezen jogviták „kifutásával” az 1995. évi XXXVI. törvényt az egyes törvények és törvény-
erejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 2003. évi VIII. törvény 2. §-a (ennek 
alapján a törvény 2. számú melléklete) 2003. március 7-ével hatályon kívül helyezte. 
50 Az ÁSZF-et kihirdető 1989. évi 4. tvr-t a külügyminiszter feladat- és hatáskörének a 
külgazdasági feladatokkal történő kiegészítésével összefüggésben szükséges törvénymó-
dosításokról szóló 2000. évi XC. törvény 6. § (2) bek. i) pontja 2000. július 1-jével hatá-
lyon kívül helyezte. A 123/1990-es (XII. 30.) Korm. rendeletet pedig a külügyminiszter 
feladat- és hatáskörének kiegészítése miatt szükséges egyes jogszabályok módosításáról és 
hatályon kívül helyezéséről szóló 71/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. e) pontja 
helyezte 2000. május 27-vel hatályon kívül. 
51 Az árutőzsdéről és az árutőzsdei ügyletekről szóló 1994. évi XXXIX. törvény önálló 
árutőzsdei választottbíróság létrehozatalát is lehetővé tette volna, de végül – célszerűségi 
okokból – a már meglévő tőzsdei választottbírósághoz való szervezeti kapcsolódás tör-
tént meg. 
52 Hatályba lépett 1994. december 13-án. 
53 Az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL) 1985-ben elfo-
gadott dokumentuma. Elérhetősége: 
http://www.uncitral.org/english/texts/arbitration/ml-arb.htm (2005. május 13.) 
54 A perenkívüli útra tartozó ügyek kizárása már az Itr.-ben is szerepelt. 
55 Természetesen a Ptk. 7. § (2) bekezdését összhangba hozták a Váb.-bal. 
56 A régi Pp.-hez képesti szűkítés okára Szász Iván mutat rá a törvény elfogadása előtt 
készült tanulmányában.  
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„Felmerül azonban, hogy legalábbis az első években a választottbíráskodást csak kereske-
delmi ügyekben tegyük lehetővé. Ez megfelel a magyarországi hagyományoknak, a nem-
zetközi gazdasági kapcsolatok követelményeinek, és jelentősen szélesíti a 
választottbíráskodás  alkalmazását  a  mai  lehetőségekhez  képest.  …  A  
választottbíráskodásnak hagyományaink szerint is, a nemzetközi gyakorlat szerint is igazi 
területe a gazdaság, és minden előzmény nélküli, általános, a gazdaságon kívüli bevezetése 
nehezen áttekinthető hatásokkal járna. Ezen túl nincs is társadalmi igény egyéb területe-
ken a választottbíráskodásra.” (SZÁSZ Iván: A választottbíráskodásról és szabályozásáról. 
= Gazdaság és Jog. 1993/7-8. 9.)  
Megjegyzem, hogy pontatlannak tartom SZÁSZ Iván magyarországi hagyományokra uta-
lásának tartalmát. 
57 A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény. 
58 Eddig mindössze az ezt megelőző értékpapír-törvény „hatálya alá tartozó értékpapírok-
kal kapcsolatos” jogvitákat nevezett meg a vonatkozó törvényi szabályozás. 
59 A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény. Rendelkezéseinek többsége 
2000. november 1-jétől hatályos. 
60 Sajnos a jogalkotó 2004 tavaszán a törvény egy meglehetősen szerencsétlen módosításá-
val (2004. évi XVII. törvény) megkísérelte esetivé alakítani e választottbíróságot. Erősen 
vitatható, hogy az elnevezésében immár eseti választottbíróságnak hogyan lehet mégis 
működtető testülete, sőt, hogyan lehet az intézmény e működtetőnek az egyik szerve (!): 
ezek az ismérvek ugyanis megítélésem szerint egy választottbíróságot már állandóvá (in-
tézményessé) tesznek. Az már csak a jéghegy csúcsa, hogy a törvényalkotó nem minden-
hol vezette át a törvényben a választottbíróság elnevezésének állandóról esetire változta-
tását: éppen a választottbíróságra vonatkozó specifikus szabályokat megelőző címben 
felejtette ezt el megtenni… 
61 Jogi személyiségét az alapító okiratának Pénzügyi Közlönyben történő közzététele nap-
ján (2003. február 19.) nyerte el. 
62 A törvény 2004. január 1-jén lépett hatályba. A Választottbíróság 2004. április 1-jével 
alakult meg. 
63 Lásd a Legfelsőbb Bíróságnak a Gfv. VI. 32.826/2001. sz. ügyben hozott, a Bírósági 
Határozatok c. folyóiratban (BH) 2004. évi 73. számon közzétett határozatát. 



 

 


